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چگونه از پوست کودکان مراقبت کنیم؟

مراقبت از پوست کودکان به نظر خیلی ها واقعا 
طاقت فرسا و دشوار است اما ما متخصصان پوست 
وظیفه داریم که به والدین درباره اهمیت این 
کار آموزش بدهیم و به آنها کمک کنیم تا به 
یک برنامه منظم،  ایمن و موثر برای مراقبت از 
پوست کودکان دست یابند. این مقاله با همین 
هدف نوشته شده است و من قصد دارم که 
با  را  این موضوع  درباره  اطالعات  مهم ترین 

شما به اشتراک بگذارم. 
پوست شناسی  یا  درماتولوژی  برخالف 
در  هنوز  کودکان  درماتولوژی  بزرگساالن، 
مراحل اولیه خودش قرار دارد. درنتیجه والدینی 
این زمینه جستجو می کنند و  که شخصا در 
به  اوقات  اینترنت کمک می گیرند، گاهی  از 
راهکارهای عملی و محصوالتی برای مراقبت از 
پوست کودکان می رسند که مضرات شان بیشتر 
از فوایدشان است. در همین وضعیت بالتکلیفی 
است که متخصصان پوست باید وارد صحنه 
شوند تا هم به والدین کمک کرده باشند و هم 
به کودکان. من به  عنوان یک متخصص پوست  
کودکان ترجیح می دهم که محصوالت بدون 
نسخه )OTC( را برای کودکان پیشنهاد کنم و 
راهکارهای ساده را در این زمینه به والدین ارائه 
کنم. خبر خوب این است که مراقبت از پوست 
کودکان به هیچ وجه کار سخت و عجیبی نیست، 

به این شرط که دنبال اطالعات غلط نروید. 

در انتخاب محصوالت بدون نسخه 
دنبال گزینه های ساده باشید 

در اولین گام به والدین اطمینان می دهم که بهترین 
راهکارها برای مراقبت از پوست کودکان نسبتا 
ساده هستند و درنتیجه محصوالت بدون نسخه ای 
که برای این کار در نظر گرفته می شوند، نباید 
مراقبت  برنامه  باشند.  پیچیده ای  محصوالت 
از پوست کودکان باید شامل حمام روزانه با 
استفاده از شامپوهای مالیم و همچنین استفاده 
از مرطوب کننده باشد. در تابستان هم باید استفاده 
روزانه و چندباره از محصوالت ضدآفتاب را به 

این برنامه اضافه کرد، مخصوصا به این دلیل 
که پوست کودکان نسبت به پوست بزرگساالن 
حساس تر است. هنگام مراجعه به داروخانه هم باید 
سه محصول زیر را برای کودکان خریداری کنید:
 پاک کننده ها یا شوینده های مالیم: یک 
شوینده یا پاک کننده مالیم برای کودکان باید 
عاری از هر گونه مواد مصنوعی یا رنگ های 
مصنوعی باشد. یافته های علمی نشان داده اند 
که یک شوینده مالیم و ایده آل برای کودکان 
با  ناخالصی ها  آمیختگی روغن ها و دیگر  از 
آب جلوگیری می کند و جداسازی آلودگی ها و 
باکتری ها را آسان تر می کندبنابراین محصوالت 
ساده، مالیم و عادی را برای کودکان انتخاب 
کنید و دنبال گزینه های عجیب وغریب نباشید. 
 مرطوب کننده: بسیاری از صابون ها چربی های 
طبیعی پوست را جدا می کنند و حفظ رطوبت را 
برای پوست کودکان دشوار می کنند. توصیه من 
این است که با توجه به میزان خشکی پوست 
کودک، دنبال یک کرم یا پماد مرطوب کننده 
باشید و نه لوسیون. کودکانی که پوست حساسی 
دارند، نیازمند مرطوب کننده های حاوی سرامیدها 
که  بگردید  محصوالتی  دنبال  هستندبنابراین 

براساس همین فرموالسیون ساخته شده اند. 
 ضدآفتاب: من مبحث محافظت از پوست 
کودکان در برابر نور خورشید را با بیان تفاوت های 
اصلی میان ضدآفتاب های شیمیایی و فیزیکی 
شروع می کنم چون والدین باید این نکته را بدانند. 
درحالی که ضدآفتاب های فیزیکی سفیدتر از 
محصوالت شیمیایی هستند اما استفاده از آنها 
برای کودکان از تحریکات پوستی احتمالی و نفوذ 
ترکیبات شیمیایی مضر در پوست آنها جلوگیری 
می کند. ضمن این که کرم های ضدآفتاب فیزیکی 
که امروزه به فروش می رسند، ترکیبات ظریف تر و 
لطیف تری نسبت به محصوالت فیزیکی دهه های 
گذشته دارند. توصیه دیگر من برای فصل تابستان 
این است که هنگام انتخاب لباس برای کودکان 
حتما دنبال لباس ها و کاله هایی باشید که از پوست 
کودکان در برابر پرتوهای فرابنفش خورشیدی 

محافظت می کنند. 
شاید شنیدن این نکته عجیب باشد اما همه این 
محصوالتی که برای کودکان انتخاب می کنید، 
می توانند در تقویت و محافظت از سد دفاعی 
پوست کودکان نقش داشته باشندبنابراین اگر همه 
نکات گفته شده را با دقت رعایت کنید،  سد دفاعی 

پوست در بدن فرزند شما با کیفیت بهتر و استحکام 
بیشتری شکل می گیرد. 

از کدام ترکیبات دوری کنیم؟ 
متخصصان پوست کودکان می دانند که هرچه 
سن کودک کمتر باشد، پوست حساس تری هم 
خواهد داشت. پس ما وظیفه داریم به والدین 
اطالع رسانی کنیم که پوست کودک معموال بیشتر 
از پوست بزرگساالن آسیب پذیر و تحریک پذیر 
است. به عالوه، همین ویژگی نشان می دهد که 
شکل گیری تحریکات پوستی در کودکان یا پدید 
آمدن حساسیت های آلرژیک نسبت به ترکیبات 
مصنوعی در آنها اتفاق غیرعادی و عجیبی نیست. 
بنابراین برنامه مراقبت از پوست کودکان زمانی 
کامل می شود که والدین بدانند باید از کدام 
ترکیبات دوری کنند. اگرچه بعضی از ترکیبات 
با افزایش خطر ابتال به سرطان مرتبط هستند اما 
من ترجیح می دهم که در این موضوع براساس 
احتمال تحریک پذیری پوست و آلرژی ها با 
والدین صحبت کنم. ترکیبات مضر برای کودکان 

به ترتیب زیر هستند:
والدی  هر  معطر:  ترکیبات  و  روایح   

دوست دارد که پوست کودک و لباس هایش 
بوی خوبی داشته باشد اما محصوالت حاوی 
روایح و ترکیبات معطر با ابتال به آلرژی ها، 
درماتیت، مشکالت تنفسی و عوارض جانبی 
دیگر مرتبط هستند. به عالوه، پوست کودکان 
خودبه خود بوی خوبی دارد و نیازمند ترکیبات 
معطر نیست! بنابراین هنگام خرید محصوالت 
شوینده، مرطوب کننده و ضدآفتاب برای کودکان 
حتما گزینه های بدون رایحه را انتخاب کنید. 
 پارابن ها: پارابن ها به طرز فراگیر و گسترده ای 
به عنوان ترکیبات نگهدارنده در شوینده های بدن، 
شامپوها، شوینده های صورت، دئودورانت ها 
و... به کار می روند اما این ترکیبات می توانند 
باعث تحریکات پوستی و آلرژی های مختلف 

در کودکان شوند. 
 فرمالدهید: نگهدارنده های آزادکننده فرمالدهید 
)FRPs( در بعضی از محصوالت برای پیشگیری از 
رشد باکتریایی استفاده می شوند اما این ماده شیمیایی 
می تواند به آلرژی ها و تحریکات پوستی منتهی 
شود و حتی به سیستم ایمنی بدن آسیب برساند. 
سدیم  و   )SLS(سولفات لوریل  سدیم   
لورت سولفات)SLES(: بعضی از گزارش ها 
نشان می دهند که بیش از 90درصد شامپوها و 
شوینده های بدن حاوی سولفات هستند. انواع 
سولفات می توانند چشم ها، پوست و ریه ها را 
تحریک کنند و گاهی اوقات هم تداخالتی را 
با دیگر محصوالت شیمیایی به وجود بیاورند. 

 رنگ های مصنوعی: رنگ های مصنوعی که با 
درج عبارت FD&C یا D&C روی برچسب 

محصوالت شناخته می شوند، از زغال سنگ یا 
مشتقات نفتی گرفته می شوند و می توانند باعث 
تحریکات پوستی در کودکان شوند. اتحادیه 
اروپا استفاده از این ترکیبات را ممنوع کرده 
است اما مردم دیگر کشورهای جهان هنوز هم 
باید مراقب باشند و از محصوالت حاوی این 

ترکیبات استفاده نکنند. 
در  معموال  ماده  این  گلیکول:  پروپیلن   
مرطوب کننده ها و محصوالت ضدآفتاب به کار 
که  است  الکل  مشتقات  از  نوعی  و  می رود 
برای نرم سازی پوست کاربرد دارد. با این حال، 
گزارش هایی نشان داده اند که پروپیلن گلیکول 
باعث درماتیت و کهیر می شود، حتی اگر غلظت 

آن در یک محصول صرفا 2درصد باشد. 
 ضدآفتاب شیمیایی: ترکیبات شیمیایی خاصی 
که در ضدآفتاب های شیمیایی به کار می روند، 
پرتوهای فرابنفش خورشیدی را جذب می کنند 
اما روشن نیست که اگر این ترکیبات بیش ازحد 
چه  واقعا  شوند،  جذب  کودکان  بدن  توسط 
انتخاب شده  ضدآفتاب  می افتدبنابراین  اتفاقی 
برای کودکان نباید حاوی این ترکیبات باشد: 
بنزوفنون، آووبنزون، PABA، هموساالت و 
متوکسی سینامات. ضدآفتاب های برپایه زینک 
یا تیتانیوم گزینه های خوبی برای کودکان هستند. 

تغییر در برنامه مراقبت از پوست 
همزمان با رشد و تکامل کودک

محصوالتی که مثال در دوره نوزادی کاربرد 
دارند، همزمان با رشد و تکامل کودک باید 
کودکان  پوست  یک سو  از  شوند.  جایگزین 
کم سن تر حساس تر از پوست کودکان بزرگ تر 
است و از دیگرسو پوست کودکان همزمان با 
رشد سنی می تواند در اثر تماس با ترکیبات 
تازه ای دچار تحریکات پوستی شودبنابراین هم 
متخصصان پوست  هم والدین باید به نشانه های 
تحریکات و بثورات پوستی در کودکان توجه 
داشته باشند. اگر همه عوامل تحریک کننده از 
برنامه مراقبت از پوست کودک حذف شوند 
ولی تحریکات پوستی همچنان به صورت منظم 
نمایان شوند، پزشکان متخصص باید به بررسی 
مشکالتی مانند اگزما، آلرژی ها یا حتی مشکالت 

پوستی جدی تر بپردازند.
practicaldermatology :منبع

بسیاری از صابون ها چربی های طبیعی 
پوست را جدا می کنند و حفظ رطوبت را 

برای پوست کودکان دشوار می کنند. 
توصیه می شود با توجه به میزان 
خشکی پوست کودک، دنبال یک 

کرم یا پماد مرطوب کننده باشید و نه 
لوسیون. کودکانی که پوست حساسی 

دارند، نیازمند مرطوب کننده های حاوی 
سرامیدها هستندبنابراین دنبال 

محصوالتی بگردید که براساس همین 
فرموالسیون ساخته شده اند
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دمای هوا روبه کاهش است و رطوبت کمتری 
در هوا وجود دارد و همه ما می دانیم که چنین 
می کنند  لب ها شروع  دارد:  معنایی  روندی چه 
به خشک شدن، ترک خوردن و حتی خارش 
آزاردهنده. درحالی که حتما می دانید ترک خوردگی لب ها چه حس 
آزاردهنده ای را به وجود می آورد اما احتماال به طور دقیق نمی دانید که 
چه علت هایی باعث این مشکل می شوند. خشکی و ترک خوردگی 
لب ها در پاییز علت های بسیاری دارد و البته کسانی که با عوامل 
محرک این مشکل آشنا باشند، با تغییرات کوچک اما اثرگذار در 
سبک زندگی خودشان می توانند دوباره لب های لطیف و سالمی 
داشته باشند. در ادامه با نظر متخصصان پوست درباره این مشکل 

پاییزی و راهکارهای مقابله با آن آشنا خواهید شد. 

ترکخوردگیلبهاچیستوچگونهاتفاقمیافتد؟
که  می گوید  پنسیلوانیا  در  پوست  متخصص  ایلیاس،  اروم  دکتر 
»چیلیتیس«  عنوان  با  تخصصی  اصطالح  در  لب ها  ترک خوردگی 
می توانند  بسیاری  محرک  عوامل  و  می شود  شناخته   )cheilitis(
در شکل گیری آن نقش داشته باشند. وقتی که در زندگی روزمره از 
ترک خوردگی لب ها صحبت می کنیم، عمدتا منظورمان نوع خاصی از 
چیلیتیس با نام »چیلیتیس سیکا« است که در اثر خشکی بیش از حد 
لب ها به وجود می آید. به گفته دکتر یاشوا زایکنر، متخصص پوست 
در نیویورک، پوست روی لب ها جزو حساس ترین قسمت های بدن 
است و بیشتر در معرض تماس با محیط بیرونی قرار می گیرد. پوست 
لب ها مانند پوست قسمت های مختلف بدن دارای غدد چربی قوی 
نیست، درحالی که دائم باید با عوامل زیست محیطی مانند لوازم آرایش، 
آب وهوای سرد و رطوبت دهان تماس داشته باشد. همه این عوامل 
می توانند سد دفاعی پوست را خشک کنند و در ادامه به شکل گیری 
تحریکات پوستی،  التهاب و پوسته ریزی در پوست لب ها منتهی شوند. 

علتهایاصلیترکخوردگیلبهاکدامند؟
همزمان با سردتر و خشک تر شدن شرایط آب وهوایی، پوست نازک 
لب ها نیز سریع تر از دیگر قسمت های بدن دچار خشکی می شود. 
به گفته دکتر ایلیاس، این روند می تواند کاری کند که لب ها ترک خورده، 
پوسته پوسته و حتی در بعضی از قسمت ها بدون پوست به نظر برسند 
که مورد آخری واقعا آزاردهنده و دردسرساز است اما همیشه شرایط 

آب وهوایی نیست که باعث چنین مشکلی می شود. اگر پوست لب ها 
به واسطه تماس با محصول خاصی دچار تحریکات پوستی شود یا 
نسبت به ماده خاصی آلرژی داشته باشد، فرد به »چیلیتیس تماسی« 
مبتال می شود که درنهایت لب ها را دچار التهاب می کند. این واکنش های 
آلرژیک معموال به دلیل تماس لب ها با رنگدانه های به کاررفته در رژلب ها، 
عطرها و طعم دهنده های به کاررفته در محصوالت غذایی برانگیخته 
می شوند. اگر به آلرژی زا بودن ماده خاصی شک دارید، می توانید از 

متخصصان پوست برای تست آلرژی کمک بگیرید. 
اما محصوالت مراقبت از پوست روزانه هم می توانند باعث شکل گیری 
تحریکات پوستی در ناحیه لب ها شوند. دکتر ایلیاس می گوید: »من متوجه 
شده ام که وقتی بعضی از مراجعه کنندگانم از محصوالت مخصوص آکنه 
استفاده می کنند، اغلب به طور ناخواسته مقداری از محصول را روی 
لب هایشان قرار می دهند. این محصوالت به گونه ای طراحی شده اند 
که پوست را الیه برداری کنند تا باعث بهبود جوش ها شوند اما اگر با 
لب ها تماس داشته باشند، خیلی زود باعث خشکی و ترک خوردگی آنها 
خواهند شد.« این متخصص پوست توصیه می کند که قبل از به کارگیری 
محصوالت حاوی اسید سالیسیلیک باید از بالم لب یا وازلین سفید 
استفاده کنید تا مشکلی برای پوست لب ها به وجود نیاید. ترکیبات بالم 
لب مانند نوعی سد محافظتی برای لب ها عمل می کنند و درنتیجه مانع 

از شکل گیری تحریکات پوستی می شوند.
اگر کسی قبال دچار آسیب دیدگی های پوستی ناشی از تماس با نور خورشید 
شده باشد، به احتمال زیاد لب هایش نیز در برابر نور خورشید آسیب پذیری 
زیادی خواهد داشت. به گفته دکتر ایلیاس، در میان بزرگساالنی که طی 

سال های متوالی دچار آسیب های خورشیدی زیادی شده اند، ابتال به 
ترک خوردگی لب ها نیز اتفاق غیرعادی و غیرشایعی نیست. بعضی از 
این افراد در تمام طول سال با این مشکل مواجه هستند که در برخی 
موارد در تمام قسمت لب ها و در برخی دیگر در یک نکته خاص از 

لب ها به چشم می خورد.
متاسفانه این وضعیت می تواند یکی از نشانه های تغییرات پیش سرطانی 
در لب ها باشد که »چیلیتیس آکتینیک« نامیده می شودبنابراین بهتر 
است که برای بررسی بیشتر و دقیق تر این مشکل به متخصصان 
پوست مراجعه کنید. دکتر ایلیاس می گوید: »توجه به این نکته بسیار 
مهم است چون هر کسی که می خواهد بافت و ظاهر لب ها را بهتر 
کند، باید ابتدا مشکالت زمینه ای مانند آسیب های ناشی از تماس با 
نور خورشید را درمان کند«. این روندهای درمانی مخصوص لب ها 
عمدتا با کمک کرایوتراپی سرمادرمانی )نوعی روش شیمی درمانی 

موضعی( یا فتودینامیک تراپی انجام می گیرند. 

چگونهمیتوانازخشکیوترکخوردگیلبهاجلوگیریکرد؟
در موارد خفیف و غیرحاد، پوست لب ها می توانند خودشان را به مرور 
زمان ترمیم کنند. با این حال در مواردی که مشکل شدید و حاد 
باشد، پوست لب ها به کمک های بیرونی نیاز دارند تا بتوانند سد 
دفاعی آسیب دیده خودشان را ترمیم و بازسازی کنند. یکی از بهترین 
راهکارها برای پیشگیری از ترک خوردگی لب ها این است که آنها 
را در طول روز مرطوب نگه دارید تا در درجه اول از خشک شدگی 
آنها جلوگیری کرده باشیدبنابراین اگر لب های شما هم در فصل پاییز 
آسیب پذیر هستند، در طول روز باید به طور منظم از بالم لب حاوی 

ترکیبات پوشاننده یا انسدادساز )occlusive( مانند النولین کمک 
بگیرید. استفاده از وازلین سفید هم می تواند نتایج خوبی به همراه داشته 
باشد. این محصوالت به محافظت از پوست لب ها کمک می کنند و 

شرایط بهتری را برای آنها به وجود می آورند. 
ساده ترین راه برای آبرسانی و مرطوب سازی بیشتر لب ها این است که 
شب ها همیشه قبل از خواب مقداری بالم لب را روی لب ها قرار دهید 
تا پوست لب ها تا صبح فرصت زیادی برای ترمیم خودش داشته باشد. 
ترفند دیگری که قطعا شرایط بهتری را برای لب  هایتان به وجود خواهد 
آورد، خریدن یک دستگاه بخور یا رطوبت ساز خانگی است. فعالیت این 
دستگاه در طول شبانه روز، رطوبت مطلوبی را به هوای خانه بازمی گرداند 
و پس از مدتی شرایط را برای پوست لب ها تغییر می دهد. نکته جالب 
دیگری که دکتر ایلیاس می گوید، این است که دستگاه رطوبت ساز برای 
کسانی که شب ها موقع خواب از راه دهان شان نفس می کشند، قطعا 
وسیله کارآمد و مهمی خواهد بود. این افراد معموال بیشتر از دیگران 

دچار خشکی و ترک خوردگی لب ها می شوند. 
استفاده از محصوالت ضدآفتاب مناسب و باکیفیت در فصل پاییز 
هم اهمیت ویژه ای برای لب ها دارد. دکتر ایلیاس می افزاید: »اگر 
پوست شما در فصل  پاییز آسیب پذیری بیشتری دارد، اگر می دانید 
که لب  هایتان در پاییز دچار تحریکات پوستی و التهاب می شوند و 
اگر می دانید که باید ساعات زیادی از روز را زیر نور مستقیم خورشید 
سپری کنید، محصول ضدآفتاب شما برای فصل پاییز باید SPF باالیی 
داشته باشد. اگر خشکی و ترک خوردگی لب های شما تحت تاثیر نور 
خورشید شکل گرفته باشد، پس پوست لب  هایتان به راحتی می تواند 
دچار آفتاب سوختگی شود. همین آفتاب سوختگی می تواند یکی از 
عوامل محرک برای شکل گیری تبخال باشد. اگر پوست لب ها برای 
مدت طوالنی خشک و ترک خورده باقی بماند، تبخال ها خیلی بیشتر 

و وسیع تر شما را درگیر خواهند کرد.« 
الیه برداری منظم لب ها با کمک محصوالت استاندارد و مالیم می تواند 
به جلوگیری از پوسته ریزی آنها در فصل پاییز کمک کند اما به شرطی که 
در الیه برداری لب ها به هیچ وجه زیاده روی نکنید. دکتر زایکنر می گوید: 
»اگر لب  هایتان پوسته پوسته شد، اولین توصیه من این است که آبرسانی 
و مرطوب سازی باکیفیت و مناسبی را برای پوست لب ها انجام دهید. 
اگر با استفاده از محصوالت آبرسان و مرطوب کننده نیز همچنان پوست 
لب ها دچار پوسته ریزی می شدند، می توانید از اسکراب های مالیم 
مخصوص لب کمک بگیرید«. البته اگر چنین تصمیمی گرفتید، پس 
از به کارگیری اسکراب حتما از بالم لب یا محصوالت آبرسان مشابه و 
حاوی ترکیبات مغذی استفاده کنید. محصوالت حاوی روغن بادام یا 
ویتامین E گزینه های ایده آلی هستند زیرا این ترکیبات ظرفیت التیام بخشی، 
ضدالتهابی و آبرسانی باالیی دارند. فراموش نکنید که ابتدا باید از پوست 

لب ها محافظت کنید تا لب ها بتوانند خودشان را ترمیم کنند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

اگر پوست شما در فصل  پاییز آسیب پذیری بیشتری 
دارد، اگر می دانید که لب  هایتان در پاییز دچار 

تحریکات پوستی و التهاب می شوند و اگر می دانید 
که باید ساعات زیادی از روز را زیر نور مستقیم 

خورشید سپری کنید، محصول ضدآفتاب شما برای 
فصل پاییز باید SPF باالیی داشته باشد. اگر خشکی 

و ترک خوردگی لب هایتان تحت تاثیر نور خورشید 
شکل گرفته باشد، پس پوست آن به راحتی می تواند 

دچار آفتاب سوختگی شود

پیشگیری از خشکی و ترک خوردگی پوست لب ها در پاییز

خشکی پوست اولین ارمغان فصل پاییز
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